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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2016 A8-0309/1 

Módosítás  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. év prioritásainak 

végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

G a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ga. mivel az egységes valuta akadályozta 

az árfolyamok versenyképességet tükröző 

kiigazítását az országok között, és 

megfosztotta őket az aszimmetrikus 

sokkokat csillapítani képes legfőbb 

pénzügyi eszköztől, ezáltal gátolta a 

gazdasági talpraállást, súlyosbította a 

makrogazdasági egyensúlyhiányt és 

fokozta a központi és a peremterületen 

fekvő országok közötti különbségeket; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/2 

Módosítás  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. év prioritásainak 

végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

H a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ha. mivel az egységes valutával 

rendelkező, peremterületen fekvő 

országok belső leértékelődése és a rájuk 

kényszerített megszorítási intézkedések 

lesújtó és destabilizáló hatást tettek az 

egész euróövezet gazdaságára, a belső 

kereslet összeomlását, a munkanélküliség 

növekedését, valamint a szociális és 

gazdasági különbségek ugrásszerű 

növekedését idézve elő; 

Or. en 



 

AM\1107741HU.doc  PE589.740v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2016 A8-0309/3 

Módosítás  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. év prioritásainak 

végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

H b preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Hb. mivel az euróövezetben tapasztalható 

túlzott folyófizetésimérleg-többlet 

felhalmozás súlyos negatív hatással jár az 

egész európai gazdaságra, a gazdasági 

talpraállás egyik legfőbb akadálya, és 

gátolja az egyensúly országok közötti 

helyreállítását; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/4 

Módosítás  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. év prioritásainak 

végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. hangsúlyozza, hogy az Európában 

bekövetkezett hosszú gazdasági válság 

egyértelművé tette, hogy nagy szükség van 

a beruházások megkönnyítésére olyan 

területeken, mint például az oktatás, 

innováció, kutatás és fejlesztés, elmozdítva 

egyúttal az EU versenyképességét is, 

fenntartható strukturális reformokkal 

ösztönözve a színvonalas munkahelyek 

teremtését, felelősségteljes fiskális 

politikák végrehajtásával jobb környezetet 

hozva létre a munkahelyek és az üzleti 

vállalkozások (különösen a kkv-k), 

valamint a beruházás számára; tudomásul 

veszi az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapnak egy éves működése során 

kiváltott hatását; hangsúlyozza, hogy meg 

kell erősíteni az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) szerepét a 

kevésbé fejlett országokban és az átmeneti 

régiókban, érvényre kell juttatni az ezen 

alap keretében eszközölt beruházások 

kiegészítő jellegét, és – többek között 

regionális szinten is – fokozni kell a 

beruházási platformok kialakítására 

irányuló erőfeszítéseket; 

7. hangsúlyozza, hogy az Európában 

bekövetkezett hosszú gazdasági válság 

egyértelművé tette az EU kormányzási 

keretének strukturális törékenységét, 

valamint a gazdasági és monetáris unió 

rendszerszintű működési zavarait; 

hangsúlyozza, hogy az Európában 

bekövetkezett hosszú gazdasági válság 

egyértelművé tette, hogy nagy szükség van 

a beruházások megkönnyítésére olyan 

területeken, mint például az oktatás, 

innováció, kutatás és fejlesztés, elmozdítva 

egyúttal az EU versenyképességét is, 

fenntartható strukturális reformokkal 

ösztönözve a színvonalas munkahelyek 

teremtését, felelősségteljes fiskális 

politikák végrehajtásával jobb környezetet 

hozva létre a munkahelyek és az üzleti 

vállalkozások (különösen a kkv-k), 

valamint a beruházás számára 

;hangsúlyozza, hogy az Európában 

bekövetkezett hosszú gazdasági válság 

egyértelművé tette, hogy nagy szükség van 

a beruházások megkönnyítésére olyan 

területeken, mint például az oktatás, 

innováció, kutatás és fejlesztés, 

hangsúlyozza, hogy az Európában 

bekövetkezett hosszú gazdasági válság 

egyértelművé tette, hogy nagy szükség van 

a beruházások megkönnyítésére olyan 
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területeken, mint például az oktatás, 

innováció, kutatás és fejlesztés, elmozdítva 

egyúttal az EU versenyképességét is, 

fenntartható strukturális reformokkal 

ösztönözve a színvonalas munkahelyek 

teremtését, felelősségteljes fiskális 

politikák végrehajtásával jobb környezetet 

hozva létre a munkahelyek és az üzleti 

vállalkozások (különösen a kkv-k), 

valamint a beruházás számára 

;hangsúlyozza, hogy az Európában 

bekövetkezett hosszú gazdasági válság 

egyértelművé tette, hogy nagy szükség van 

a beruházások megkönnyítésére olyan 

területeken, mint például az oktatás, 

innováció, kutatás és fejlesztés, 

hangsúlyozza, hogy a tagállamok számára 

megfelelő monetáris önállóságot kell 

biztosítani ahhoz, hogy hatékonyan 

megbirkózhassanak a gazdasági 

visszaeséssel, és – többek között állami 

beruházások révén – serkenthessék a 

munkahelyek teremtését és visszanyerjék 

versenyképességüket, különösen olyan 

területeken, mint például az oktatás, 

innováció, kutatás és fejlesztés; 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/5 

Módosítás  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. év prioritásainak 

végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 

országspecifikus ajánlásokban a Bizottság 

aszimmetrikus megközelítést követ, és 

önkényesen alkalmazza a gazdasági 

kormányzásra vonatkozó szabályokat; 

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 

hiánnyal küzdő országoknak aránytalanul 

magas kiigazítási költségeket kell 

viselniük annak érdekében, hogy továbbra 

is a monetáris unió tagjai 

maradhassanak, miközben egyes országok 

továbbra is folytatják a túlzott 

folyófizetésimérleg-többlet felhalmozását 

anélkül, hogy ennek következményei 

lennének; felszólítja a Bizottságot, hogy 

foganatosítson határozott és hatékony 

intézkedéseket a túlzott 

folyófizetésimérleg-többletek csökkentése 

érdekében, és tegyen javaslatot megfelelő 

szankciókra;  

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/6 

Módosítás  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0309/2016 

Alfred Sant 

a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. év prioritásainak 

végrehajtása 

2016/2101(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  16a. hangsúlyozza, hogy a politikai és 

gazdasági válság elhúzódása olyan 

kockázat, amely az euróövezet kaotikus, 

ellenőrizhetetlen széthullásához vezethet; 

hangsúlyozza, hogy alternatív tervet kell 

kidolgozni a monetáris unió rendben és 

ellenőrzött körülmények közötti 

feloszlatására; hangsúlyozza annak 

sürgető szükségességét, hogy addig is 

önkéntes kívülmaradási eljárást kell 

rendelkezésre bocsátani minden tagállam 

számára, amely demokratikus ellenőrzési 

folyamatot követően ki kíván lépni a 

monetáris unióból;  

Or. en 

 

 


